KALKO 0,5
- środek do usuwania osadów
wapiennych Nr katalogowy 1301



Preparat ten skutecznie usuwa trudne
złogi węglanu wapniowego, sole metali
jak równieŜ zanieczyszczenia rdzą.




Preparat ten stosuje się w postaci kąpieli
do oczyszczania przedmiotów z narostów
wapnia oraz osadów tlenkowych.
Preparat ten ma szybkie działanie.

Dane techniczne:
Zakres zastosowania
Preparat KALKO 0.5 usuwa trudne osady
wapienne, węglanowe, z soli metali jak równieŜ
• Produkt dostarcza się w 5-cio lub 25zanieczyszczenia pochodzące od rdzy.
cio litrowych hobokach plastikowych.
Preparat KALKO 0.5 nadaje się do
• Produkt stanowi bladoŜółtawą ciecz.
zastosowania jako środek wytrawiający podłogi
• Masa właściwa: 1,05 kg/litr.
betonowe.
• Produkt wydziela lekko gryzącą woń.
Preparat KALKO 0.5 po neutralizacji przy
• Wartość odczynu pH roztworu
pomocy substancji o odczynie alkalicznym,
przygotowanego do uŜycia < 1,0.
przykładowo Reno 12, Reno 14 lub zawiesiny
• Produkt zawiera: kwas solny,
wapiennej moŜna spuścić do kanalizacji.
substancje powierzchniowo czynne.
UWAGA!
Preparat KALKO 0,5 moŜe uszkadzać
blachę nierdzewną oraz elementy
poniklowane.
Nie wolno środka tego stosować do
czyszczenia zlewozmywaków, baterii itp.
NaleŜy dopilnować aby opakowanie było
zapieczętowane.
Preparat KALKO 0.5 jest „przyjazny” w
stosunku do najczęściej spotykanych
elementów gumowych oraz wykonanych z
tworzyw sztucznych.
Preparat KALKO 0.5 przede wszystkim
znajduje zastosowanie w następujących
dziedzinach działalności:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oczyszczalniach ścieków,
Zakładach wodociągowych,
Browarach,
Basenach oraz kąpieliskach,
Kotłowniach,
Obiegach wodnych,
Przedsiębiorstwach budowlanych,
Myjniach samochodowych,
Przedsiębiorstwach sanitarnych.

Osobiste wyposaŜenie ochronne:
NaleŜy zakładać rękawice ochronne oraz
okulary ochronne.

Przechowywanie:
Produkt naleŜy przechowywać w zamkniętym,
oryginalnym naczyniu, chroniąc przed
mrozem.
Oznakowanie:

PREDUKT POSIADA WŁAŚCIWOŚCI
DRAśNIĄCE DLA OCZU I SKÓRY.

Dozowanie.
W przypadku obiegów cyrkulacyjnych: produkt
naleŜy rozcieńczyć z 4 - 8 częściami wody.
W przypadku basenów kąpielowych produkt
naleŜy rozcieńczyć z 5 -10 częściami wody.
Niniejsza informacja na temat produktu jest przeznaczona jedynie jako wskazówka w sprawach dotyczących
postępowania z produktem, dlatego teŜ firma Trion Tensid AB nie moŜe udzielić Ŝadnej gwarancji względem
osiągniętego rezultatu. UŜytkownicy produktu muszą go wypróbować i sami muszą odpowiadać za uzyskany rezultat.
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